WEEKBULLETIN

Week 11

Belangrijke data in maart:
Di 11/03:
rapportgesprekken
Do 13/03:
rapportgesprekken
Di 18/03:
studiemiddag (groep t/m 8 va.
12.00 uur vrij)
Vrij 21/03:
groep 1/2 vrij
Gefeliciteerd

Fruit op school

Als basisschool willen wij bijdragen aan een
gezonde ontwikkeling van onze leerlingen.
Hier hoort gezonde voeding ook bij. Tot voor
kort kregen alle leerlingen, een half jaar lang,
drie keer per week gratis fruit.
We hebben met het team afgesproken om het
eten van fruit te blijven stimuleren.
Daarom blijven dinsdag, woensdag en
donderdag fruitdagen bij ons op school.
Wilt u eraan denken om uw kind op deze
dagen groenten of fruit mee te geven?
Afsluiting thema kleuters
Deze week is jarig:
15/03 Agnesa Lajqi

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
Welkom op school
Ceylin Bilir is 4 jaar geworden en begonnen in
groep 1. Wij wensen haar een hele fijne
schooltijd op de Regenboog!
Rapporten
Op dinsdag 11 en donderdag 13 maart zijn er
weer rapportbesprekingen. De meeste
kinderen krijgen hun tweede rapport van dit
schooljaar. De rapporten heeft u vandaag per
mail ontvangen.
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Op dit moment werken de kinderen van groep
1 en 2 aan het thema “ziek en gezond”.
Op vrijdag 14 maart zijn de ouders van onze
kleuters welkom in de groep van hun kind voor
de afsluiting van het thema. Er is een inloop
van 14.45 uur tot 15.15 uur.

School!week

In de week van 17 t/m 21 maart is de
school!week. In de school!week staan de
kernwaarden van het openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs centraal. Er zullen in die
week allerlei activiteiten gedaan worden die
met deze kernwaarden te maken hebben.
Het openbaar onderwijs gaat uit van 6
kernwaarden:
- Niet apart, maar samen
- Iedereen is welkom
- Wederzijds respect
- Waarden en normen
- Van en voor de samenleving
- Levensbeschouwing en godsdienst
Op onze website gaan we wat dieper in op
deze kernwaarden.

Onze kleuters zijn bezig met het thema “ziek
en gezond”. De afgelopen tijd hebben we veel
kleine dokters en patiënten gehad in de
groepen. Op de foto’s zien we Anuschka met
een pijnlijk been en dokter Lucas.

Misschien heeft u al van uw kind(eren)
gehoord dat er speciaal voor onze stichting
een lied is geschreven. Het lied heet “Iedereen
is welkom”. Het zal centraal staan bij een
aantal activiteiten die we gaan doen.
In het volgende weekbulletin krijgt u uitgebreid
informatie over alle activiteiten die we gaan
doen!
Opstekers
Afgelopen woensdag was de aftrap van Idem
Dito. Onze 3 sterren hebben de map gekregen
en zullen vanaf nu wekelijks gaan repeteren!
Succes en vooral veel plezier.

Joany heeft tijdens de rekenles heel hard
gewerkt aan een bouwplaat. Goed je best
gedaan hoor Joany!

Wesley en Celina hebben een broertje
gekregen, hij heet Kanji! Van harte
gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst.
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

